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Resumo

Hepatites virais e não virais são de grande importância 
em países em desenvolvimento devido à sua patogenici-
dade, virulência e também pela sua disseminação por 
sangue, água e alimentos contaminados. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar o conhecimento sobre hepa-
tites de estudantes de três cursos da área de ciências 
da saúde e também de uma turma de ensino médio. 
Para medir os conhecimentos sobre hepatites virais foi 
aplicado um instrumento com 22 questões. Surpreen-
dentemente, foi verificado que 41,9% dos estudantes 
têm pouco conhecimento sobre hepatites virais. Entre os 
alunos do ensino médio, 31,8% desconheciam que as 
hepatites virais são doenças infecciosas transmissíveis. 
Considerando a sintomatologia das hepatites, apenas 
18% dos alunos de ensino médio declararam conhecer 
os sintomas, mas nenhum deles citou a icterícia, princi-
pal sinal. Dentre os acadêmicos, 75,9% dos estudantes 
de enfermagem tinham conhecimentos adequados so-
bre hepatites, seguidos pelos de farmácia (51,3%) e de 
biologia (18,2%). Estudantes de enfermagem também 
tiveram mais respostas corretas sobre hepatites virais e 
doença crônica. Ao contrário, os estudantes de biologia 
e de ensino médio tiveram baixo conhecimento sobre o 
tema (37% e 44,5%, respectivamente). Menos de 15% 
dos estudantes de enfermagem e farmácia não conhe-
ciam a transmissão sexual das hepatites virais, sendo 
que 78,6% dos acadêmicos do terceiro ano de biologia 
e 52,4% dos acadêmicos do quarto ano de biologia des-

conheciam esta informação. Dentre os alunos de ensi-
no médio o desconhecimento desta informação foi de 
54,5%. Importantes conclusões podem ser apontadas 
por este estudo, uma vez que o elevado grau de conheci-
mento sobre as hepatites foi maior dentre os acadêmicos 
de enfermagem, seguidos pelos de farmácia. Entretanto, 
os acadêmicos de biologia, que serão professores do en-
sino médio, têm poucos e insuficientes conhecimentos 
sobre hepatites o que poderia explicar o baixo conheci-
mento sobre a doença nos estudantes de ensino médio.

Palavras chave. Hepatite, conhecimento, transmissão, 
estudantes, acadêmicos.

Conocimientos sobre la hepatitis 
viral en una muestra de estudiantes 
brasileños de vale do Araguaia, 
Amazonas Legal

Resumen

Las hepatitis virales y no virales tienen gran importan-
cia en las naciones en desarrollo debido a su patoge-
nicidad y virulencia, y a su amplia diseminación por 
sangre, alimentos o agua contaminados. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar el conocimiento acerca de la he-
patitis que tienen los estudiantes académicos de tres cur-
sos del área de las ciencias de la salud y de estudiantes 
del último año de la escuela secundaria. Para medir el 
conocimiento de los estudiantes sobre hepatitis se aplicó 
un instrumento que contiene 22 preguntas. Sorpren-
dentemente, se verificó que 41,9% de los estudiantes 
tenían escaso conocimiento sobre las hepatitis virales. El 
31,8% de los estudiantes de la escuela secundaria igno-
raban que las hepatitis virales son enfermedades infec-
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ciosas y trasmisibles. Considerando la sintomatología de 
la hepatitis, apenas 18% de los estudiantes de la escuela 
secundaria declararon conocerla, pero ninguno citó la 
ictericia. Entre los estudiantes académicos, 75,9% de 
los estudiantes de enfermería tenían conocimientos ade-
cuados sobre la hepatitis, seguidos por los de farmacia 
(51,3%) y biología (18,2%). Los esudiantes de enfer-
mería también tenían scores mayores de respuestas co-
rrectas con respecto a la hepatitis viral y la enfermedad 
crónica. Por el contrario, los estudiantes de biología y 
de la escuela secundaria tenían escasos conocimientos 
de este tema (37% y 44,5%, respectivamente). Menos 
del 15% de los estudiantes de enfermería y farmacia 
no sabían que las hepatitis virales se trasmiten sexual-
mente, mientras que en el curso de biología 78,6% de 
los alumnos de tercer año y 52,4% de los de cuarto año 
ignoraban dicha trasmisión. Ante la misma cuestión, 
54,5% de los alumnos de la escuela secundaria tam-
bién ignoraban que las hepatitis virales son enfermeda-
des de trasmisión sexual. Se pueden extraer importantes 
conclusiones de este estudio dado que los scores más al-
tos de conocimientos sobre las hepatitis se encontraron 
entre los estudiantes de enfermería, seguidos por los de 
farmacia. Sin embargo, los estudiantes de biología, que 
luego serán maestros en la escuela secundaria, tenían 
conocimientos escasos e insuficientes. Este hallazgo po-
dría explicar la misma escasez de conocimiento entre los 
alumnos de la escuela secundaria.

Palabras claves. Hepatitis, conocimientos, trasmisión, 
estudiantes, académicos.

Knowledge about viral hepatitis in a 
sample of Brazilian students from Vale 
do Araguaia, Legal Amazonia

Summary

Viral and non-viral hepatitis are of great concern 
among developing nations because of their pathogeni-
city and virulence, and also their wide spreading by 
contaminated blood, food or water. The objective of 
this work was to evaluate the knowledge about hepa-
titis of academic students from three life/health scien-
ces courses and also students from the last year of high 
school. To measure the students’ knowledge on hepatitis 
an instrument containing 22 questions was applied. 
Surprinsingly, it was verifyied that 41.9% of students 
had poor knowledge of viral hepatitis. Among the high 
school students, 31.8% ignored that viral hepatitis are 
infectious and transmissible diseases. Considering he-

patitis symptomatology, just 18% of high school stu-
dents declared knowledge of the symptons, but none of 
those cited the ictericia. Among the academic students, 
75.9% of nursing students had adequate knowledge of 
hepatitis, followed by pharmacy (51.3%), and biolo-
gy students (18.2%). Nursing students had also higher 
scores of right answers regarding viral hepatitis and 
chronic disease. On contrary, biology and high school 
students had poor knowledge of that matter (37% and 
44.5%, respectively). Less than 15% of nursing and 
pharmacy students did not know that viral hepatitis are 
sexually transmissible, whereas 78.6% of the 3rd year 
and 52.4% of the 4th year biology course ignored the 
sexual transmission of viral hepatitis. Still considering 
the same question, 54.5% of the high school students 
also ignored that viral hepatitis are sexually transmit-
ted diseases. Important conclusions can be drawn from 
this study, since the higher hepatitis knowledge scores 
were found among nursing students, followed by phar-
macy academics. However, biology students, which will 
serve as high school teachers, had poor and insufficient 
knowledge on hepatitis. This finding could explain the 
same poor disease knowledge among high school pupils.

Key words. Hepatitis, knowledge, transmission, high 
school, academics.

Abreviaturas. 
HAV. Vírus da hepatite A.
HBV. Vírus da hepatite B.
HCV. Vírus da hepatite C.
HDV. Vírus da hepatite D.
HEV. Vírus da hepatite E.

O vírus da hepatite A (HAV) é endêmico 
na América Latina, induz imunidade protetora, 
sendo transmitido pela água e alimentos conta-
minados e constituí um dos principais sorotipos 
encontrados também no Brasil e na Argentina.1 
No Brasil, estima-se que a incidência anual de 
hepatite A seja de 130/100.000 habitantes.2

As hepatites B (HBV) e C (HCV) são trans-
mitidas principalmente por contato sexual e 
transfusão de sangue contaminado.3,4 Embora 
haja imunização contra a infecção pelo HBV, 
muitas vezes a mesma não está disponível para a 
população-alvo.2 

A hepatite D é responsável por cerca de meta-
de dos casos de hepatite fulminante, transmitida 
por via parenteral.5
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O sorotipo E da hepatite (HEV) é pandêmi-
co, sendo transmitido preferencialmente pela água 
contaminada, causando muitas vezes doença aguda 
grave com insuficiência hepática fulminante.6 As 
principais complicações crônicas da hepatite com-
preendem hepatite crônica, cirrose hepática, síndro-
me nefrótica e carcinoma hepático primário.7 Neste 
sentido, os principais fatores etiológicos associados 
à patogenia do carcinoma hepatocelular na Argenti-
na foram o alcoolismo crônico, a infecção pelo vírus 
da hepatite C (HCV) e a infecção pelo vírus da he-
patite B (HBV).8

Um estudo estimou que 22% dos pacientes HIV 
positivos estavam também infectados pelo HCV.9 

Devido às diferentes formas de transmissão e 
de normas de biossegurança das hepatites virais é 
importante que a população conheça melhor estas 
doenças. Todavia, inúmeros estudos têm evidencia-
do a falta de conhecimentos básicos sobre as hepati-
tes virais tanto pela população quanto por estudan-
tes de ensino médio e superior.5,10-13 

Nesta perspectiva, o objetivo deste trabalho foi ava-
liar os conhecimentos sobre etiologia, transmissão, pa-
togenia, biossegurança e profilaxia das hepatites virais. 

Metodologia

O estudo foi realizado no município de Barra do 
Garças que está localizado na região Centro-Oeste 
do Brasil e compreende uma população de cerca 
de 55.397 habitantes. A amostra populacional foi 
constituída por 143 estudantes distribuídos como 
se segue: 22 estudantes do último ano do ensino 
médio de uma escola privada de grande tradição no 
ensino; 32 estudantes universitários do terceiro e 
quinto anos de Farmácia; 54 estudantes do segun-
do e terceiro anos de Enfermagem; e 35 estudantes 
universitários do terceiro e quarto anos de Ciências 
Biológicas (Biologia).

Um questionário sobre o conhecimento dos ti-
pos de hepatitis, etiologia, patogenia, prevenção, tra-
tamento, manifestações clínicas e imunização bem 
como o risco de transmissão materno-fetal e sexual 
dos virus das hepatitis foi construído de acordo com 
adaptações dos instrumentos de Taylor et al (2005),14 
Angelo et al (2007),15 e Chaves et al.(2002).16 

Resultados

Na amostra (n=143), a media de idade foi de 

21,5 anos, ocorrendo predominância do gênero fe-
minino (71%) e de solteiros (76%).

A primeira questão avaliou o auto-conhecimen-
to sobre hepatites. Neste sentido, 44% das pessoas 
acreditaram ter conhecimentos suficientes, embora 
41,9% afirmaram ter muito pouco conhecimento 
sobre as hepatites. Avaliando a fonte de informações 
sobre hepatites, a maioria (55,4%) citou a escola ou 
a universidade como suas fontes de conhecimento, 
ao passo que apenas 4,2% afirmaram ter obtido in-
formações nos serviços de saúde pública, e 34% não 
referiram fontes de informação.

Entre os estudantes de farmácia a etiologia das 
hepatites virais foi corretamente assinalada como 
doenças infecciosas em 92,3% a 100% das respos-
tas; entre os estudantes de enfermagem, as respos-
tas foram corretas em 82,4% a 85% do total. O 
conhecimento da etiologia viral das hepatites foi 
consideravelmente menor entre os acadêmicos de 
Biologia (77,4%) e nos estudantes de ensino médio 
(68,2%).

Quando perguntados se as hepatites virais (A, B, 
C, D e E) são causadas por vírus, ou bactérias, or pelo 
álcool, todos os acadêmicos de enfermagem associa-
ram-nas à etiologia viral, enquanto que 12,5% dos 
acadêmicos de farmácia responderam incorretamente 
que elas são causadas por bactérias; 14,28% e 27,27% 
dos acadêmicos de Biologia e dos alunos de ensino 
médio, respectivamente, também responderam que 
as hepatites virais são causadas por bactérias.

A respeito do conhecimento sobre os sintomas 
das hepatites, 75,9% dos acadêmicos de enfermagem 
afirmaram conhecê-los, enquanto que este conheci-
mento foi bem menor em estudantes de farmácia 
(51%), biologia (19.2%) e na turma de ensino mé-
dio (18,2%). Quando perguntados sobre os sinais 
e sintomas das hepatites, apenas os estudantes de 
enfermagem tiveram maior quantidade de acertos. 
Estes acadêmicos citaram como sintomas corretos a 
icterícia (86,8%), a hipocolia fecal (39,5%), a colú-
ria (44,7%) e a hepatomegalia (31,6%). Dentre os 
acadêmicos de farmácia, 74% responderam icterí-
cia e cerca de 20% citaram a hepatomegalia como 
sintomas mais importantes das hepatites. O conhe-
cimento sobre hepatites foi ainda menor entre os 
academicos de biologia, uma vez que apenas 57,1% 
souberam citar a icterícia e 40% citaram a febre, 
desconhecendo os demais sintomas específicos das 
hepatitis virais. Os alunos de ensino médio descon-
hecem a icterícia e 20% referiram a hepatomegalia 
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como sintoma principal das hepatites virais.
Quanto ao conhecimento das complicações das 

hepatites virais (carcinoma hepatocelular, cirrose 
hepatica, insuficiência hepatica e morte hepatica), o 
conhecimento de todas as complicações atingiu de 
76,5 a 90% nas respostas dos acadêmicos de enferma-
gem, variando de 63,2 a 84,5% dentre os acadêmicos 
de farmácia. Dentre os estudantes de biologia, o des-
conhecimento das complicações das hepatites variou 
de 14,3 a 28,6% do total, enquanto que 41% dos 
estudantes de ensino médio desconheciam completa-
mente os agravos provocados pelas hepatites virais.

Quanto à cobertura vacinal, 77,62% receberam 
imunização contra hepatites A ou B, mas 12,6% não 
tinham certeza se receberam mesmo a vacina.

Quanto ao conhecimento de quais sorotipos das 
hepatites virais (B e C) podem causar doença crôni-
ca, 63,6% da amostra desconhecia os tipos virais as-
sociados à cronificação da doença, indices que foram 

maiores dentre as turmas de biologia (62% a 64,3%) 
e do ensino médio (54,5%).

Quanto ao conhecimento da possibilidade de 
infecção vertical das hepatites virais, 55,3% do to-
tal de estudantes desconheciam este fato, descon-
hecimento que variou entre os estudantes de enfer-
magem (8,8% a 30%) e de farmácia (0 a 10,5%), 
sendo muito maior entre os estudantes de biologia 
(53,4% a 71,4%) e do ensino médio (63,6%). 

Saber que as hepatitis virais B e C podem ser 
transmitidas por contato sexual, era conhecido por 
55% a 76,5% dos acadêmicos de enfermagem e por 
36,8% a 61,5% dos acadêmicos de farmácia. É pre-
ocupante o fato de que de 52,4% a 78,6% dos aca-
dêmicos de biologia, que serão futuros professores, 
desconheçam a transmissão sexual das hepatites B e 
C, o que se reflete no conhecimento dos alunos de 
ensino médio, cujo falta de conhecimento a este res-
peito atingiu 54,5% dos estudantes (Tabela 1).

Tabla 1. Conhecimento sobre hepatites virais que podem ser transmitidas por 
via sexual.

Considerando os procedimentos de biossegu-
rança e profilaxia das hepatites virais (Tabela 2), a 
maioria dos estudantes de enfermagem (88,2% a 
85%) e de farmácia (89,5% a 92,3%) os conheciam. 
Todavia, apenas 35,7% e 67% dos acadêmicos do 3° 
e 5° anos de Biologia, respectivamente, apresentaram 
conhecimento completo sobre as normas adequadas 
de profilaxia e biossegurança para as hepatites virais. 
Isto se refletiu dentre os estudantes de ensino médio, 

visto que metade deles desconhecia todos os proce-
dimentos de biossegurança e prevenção. 

Questionados sobre a possibilidade de transmis-
são das hepatites virais por uma pessoa aparentemen-
te saudável, as respostas corretas foram elevadas nas 
turmas de saúde (90,7% e 96,88% para enfermagem 
e farmácia, respectivamente), decaindo nas turmas 
de biologia (74,29%) e dentre os alunos de ensino 
médio (63,64%).
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Discussão

Neste estudo, 42% dos participantes afirmaram 
ter pouco conhecimento sobre as hepatites. Em es-
tudo realizado no ensino fundamental, public e pri-
vado, de Chapecó, Santa Catarina, observou-se que 
62,44% desconheciam a doença; 50,24% ignoravam 
as formas de transmissão e 13% não consideraram a 
imunização como forma de prevenção.13

Neste estudo, as principais fontes de conheci-
mento sobre as hepatites foram as universidades e 
as escolas, sendo que apenas 4,2% disseram ter re-
cebido informações nos serviços de saúde. Este re-
sultado demonstra que o papel dos serviços de saúde 
no esclarecimento sobre as hepatites deveria ser mais 
importante.17 Estudando três instituições de ensino 
superior em São José do Rio Preto, interior de São 
Paulo, as principais fontes de informações sobre as 
hepatites foram os materiais impressos (85,3%), 
os programas de televisão (75%), a discussão com 
pessoas que conhecem o assunto (70,6%) e a escola 
(66,2%).11

O conhecimento da etiologia infecciosa das he-
patites virais foi corretamente assinalado pela maio-
ria dos estudantes de enfermagem e farmácia, mas 
sofreu decréscimo nas respostas dos acadêmicos de 
Biologia (77,4%) e nos estudantes de ensino médio 
(68,2%). Neste sentido, Lee et al (2007) reportou 
que apenas 21% da das pessoas sabia que o HBV 
pode ser transmitido sexualmente, sendo que 62% 
dos entrevistados acreditavam na transmissão da he-

patite B por meio de colheres e tigelas e 21% afirma-
ram que a hepatite B é hereditária.12

Cavalcanti et al (2009) avaliaram o grau de con-
hecimento de acadêmicos de odontologia sobre a 
hepatite B.18 Neste estudo, a maioria dos estudan-
tes não sabiam informar sinais e sintomas da doença 
(55,88%) e apenas 38,72% mencionaram a icterícia 
como principal sinal, fato que se assemelha ao pre-
sente estudo. 

Um estudo com pediatras mostrou que 74,7% 
deles conheciam parcialmente as complicações das 
hepatites virais, sendo que 14,5% sabiam de pelo 
menos quarto complicações das hepatites virais e 5% 
não apresentaram conhecimento algum.19

No presente estudo, 63,7% da amostra não sa-
biam que as hepatites virais podem tornar-se crô-
nicas. Isto é importante, uma vez que futuros pro-
fissionais de saúde deveriam ter conhecimento de 
que as hepatites B e C podem tornar-se infecções 
crônicas associadas à cirrose hepática e ao carcinoma 
hepatocelular.20

Quanto ao conhecimento da possibilidade de in-
fecção vertical pelas hepatites virais, 55,3% do total 
de estudantes desconheciam este fato, especialmente 
entre acadêmicos de biologia (53,4% a 71,4%) e es-
tudantes do ensino médio (63,6%). 

É notório ressaltar que a transmissão vertical em 
regiões geográficas de elevada incidência de hepa-
tite representa a principal via de disseminação do 

Tabla 2. Conhecimento dos procedimentos de profilaxia e biossegurança para 
hepatites virais. 
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HBV.21 Em estudo de Conceição (2009), 7,3% dos 
obstetras desconheciam a transmissão vertical das 
hepatites virais, embora apenas 3,3% dos mesmos 
não tenham solicitado testes sorológicos durante o 
pré-natal.22 Neste estudo, 52,4 a 78,6% dos acadê-
micos de biologia, que serão futuros professores, 
desconheciam a transmissão sexual das hepatites B 
e C, o que se reflete no conhecimento dos alunos 
de ensino médio, cujo falta de conhecimento a este 
respeito atingiu 54,5% dos estudantes. Em pesquisa 
com acadêmicos de odontologia, 56,5% da amos-
tra afirmaram que o semen transmite as hepatites e 
53,6% dos mesmos consideraram as secreções vagi-
nais como infectantes.18

Quanto ao conhecimento dos procedimentos de 
biossegurança para evitar o contágio pelas hepatites 
virais, embora tenha sido elevado entre os acadêmi-
cos de enfermagem e de farmácia, foi insuficiente 
entre os estudantes de biologia e do ensino médio. 
No estudo de Gaze (2003) com professores, a maio-
ria deles conhecia apenas a transmissão fecal oral 
das hepatites virais (40%), sendo que apenas 15,5% 
referiram o sangue contaminado como via de trans-
missão e somente 7,3% sabiam da transmissão por 
via sexual.10

Os resultados deste estudo demonstraram que o 
conhecimento dos procedimentos de biossegurança 
são escassos na população em geral. Isto explica o 
elevado risco de transmissão em profissionais que 
tem contato com o sangue como barbeiros e profis-
sionais de beleza.

Isto poderia explicar porque os barbeiros apre-
sentam elevada prevalência de hepatite (23,5%) 
comparados à população em geral (1,5%) na Itália.23 
Outros estudos têm demonstrado que quase 8% 
das lâminas de barbear estavam contaminadas pelo 
HBV e que 74% dos barbeiros amadores de rua e 
20% dos barbeiros oficiais ignoram o risco de re-
utilizar lâminas.24

Os estudos sobre a história natural das hepatites 
virais têm demonstrado que estas infecções evoluem 
para formas crônicas assintomáticas cujos portadores 
continuam a ser transmissores da doença.5,25 Isto 
é relevante uma vez que um quarto dos estudantes 
de biologia e 36% dos alunos de ensino médio não 
sabiam que um portador aparentemente saudável 
poderia transmitir a doença.

Em conclusão, embora os conhecimentos sobre 
etiologia e profilaxia das hepatites virais tenham sido 
satisfatórios entre os acadêmicos de enfermagem e 

farmácia, o grau de desconhecimento dos estudantes 
de biologia, futuros professores, foi significativo o 
que se reflete no elevado grau de desconhecimento 
entre os alunos de ensino médio.
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